
DADES PERSONALS

Signatura:

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals us voleu inscriure. Abans de 
formalitzar la matrícula, conformeu la compatibilitat horària dels cursos i la 
disponibilitat de places:

CODI TÍTOL
 
 
 
 

Import de la matrícula dels cursos
de la Universitat d’Estiu de la UdL escollits  A
Estudiants UdL: reducció del 30%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 2 i el 31 de maig de 2013* A x 0,70 B
Estudiants UdL: reducció del 20%, si s’efectua 
l’ingrés entre l’1 i el 21 de juny de 2013* A x 0,80 C
Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua 
l’ingrés entre el 2 de maig i el 21 de juny de 2013* A x 0,90 D

*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals

PATROCINA

Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar la inscripció a l’Oficina de la Universitat d’Estiu 
(C/ Jaume II, 71. 25001 Lleida. Tel. 973 703390 a/e: estiu@estiu.udl.cat) i us lliuraran el full de 
pagament que heu de portar a ingressar a la Caixa, terminals de ServiCaixa, CatalunyaCaixa o 
Banc Santander.

DNI o passaport Data naixement
 
Sexe     H        D Nom

Primer Cognom Segon Cognom
 
Adreça  
 
Població CP 
 
Comarca/província Tel. 
 
Adreça electrònica   

Dades acadèmiques o professionals:
 
Estudiant/a de la UdL: Sí  / No       En cas afirmatiu indiqueu:

Centre  Curs Titulació 

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí  / No      En cas afirmatiu indiqueu:

Universitat  Curs Titulació 

Si no sou estudiant universitari, indiqueu la titulació i/o la professió 
 

 Vull rebre informació dels cursos d’estiu de properes edicions. 

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
s’informa que les dades de caràcter personal facilitades s’incorporaran en un fitxer degudament re-
gistrat del que és titular la Universitat de Lleida amb la finalitat d’atendre aquesta relació i ser informat 
d’activitats que realitza la Universitat de Lleida. Les dades personals facilitades són confidencials i 
d’ús exclusiu de la Universitat i són tractades d’acord amb la normativa vigent en matèria de protec-
ció de dades. El titular de les dades por exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cance 
l·lació mitjançant escrit adreçat a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 25003. LA SEU D’URGELL

del 16 al 26 de juliol de 2013

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ



Oficina de la Universitat d’Estiu: Campus de Cappont. Edifici Polivalent. C/ Jaume II, 71, planta baixa  25001 Lleida
Per a més informació: Tel. 973 70 33 90 - Fax 973 70 33 98 - A/e: estiu@estiu.udl.cat - http://estiu.udl.cat

ALLOTJAMENT
28U3  Dret, Economia, Política i Societat

TASTA LA MUNTANYA. 
EXPERIÈNCIES DE DINAMITZACIÓ 
DEL TERRITORI (EL BARIDÀ) 
Del 16 al 19 de juliol
La Seu d’Urgell

“Tasta la muntanya” descobreix, a través d’exemples pràctics, la 
innovació a la muntanya. Enguany coneixerem el Baridà, un territori 
a cavall de la Cerdanya i de l’Alt Urgell, que ha promogut iniciatives 
tan singulars com punts de lloguer de bicicletes elèctriques, escoles 
de música folk, exposicions de búnquers i rutes de bandolers.
L’objectiu és mostrar els elements clau en el procés de 
desenvolupament d’aquest territori, combinant l’aproximació teòrica, 
als matins, amb visites de camp, a les tardes. Ens introduirem en el 
món dels productes de proximitat i visitarem llocs de producció i 
d’interpretació del formatge. Coneixerem com s’organitza el turisme 
d’esports d’aventura, el senderisme i l’original Burricleta. Ens 
rebran productors de vedella ecològica, músics de folk i experts 
en bandolerisme. Veurem búnquers i farem un tast amb vista a la 
Serra del Cadí. Finalment, debatrem les principals estratègies de 
comunicació, promoció i comercialització dels productes.
El curs s’adreça a tothom que estigui interessat en la producció 
local i en la vida a la muntanya, tant a nivell personal com a nivell 
professional (experts en el desenvolupament del territori). 
El cost del desplaçament en bus, la sortida amb Burricleta i l’entrada 
a les diferents visites estan inclosos en el preu de la matrícula.

Llengua d’impartició: Català

Coordinació Daniel Paül Agustí (Departament de Geografia i Sociologia 
de la UdL)

Equip docent Núria Alamon Beas (CEDRICAT), Roser Bombardó Bagaria 
(Ajuntament de Montellà i Martinet), Jordi Garcia Petit 
(Parc Natural del Cadí-Moixeró), Carlos Guàrdia Carbonell 
(CEDRICAT), Imma Pallarès Blanch (CEDRICAT), Marta 
Pallarès Blanch (consultora de desenvolupament local), 
Isidre Peláez Dulcet (escola Folk del Pirineu), Lluís Obiols 
Perearnau (Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell), 
Daniel Paül Agustí (UdL) i Carles Pujol Pons (AODL Baridà)

Hores lectives 30
Espai INS Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
Preu 118,59 € estudiantat UdL / 135,00 € la resta
Places 22

PROGRAMA                                                                                       

Dimarts 16 
 Les zones de muntanya, un espai viu 
 Daniel Paül 
09.30-10.00 h    Presentació del curs
10.00-10.30 h   Els Pirineus avui
 Marta Pallarès
10.30-11.30 h    El paisatge que mengem

 Imma Pallarès
12.00-14.00 h   Producte local i de proximitat: el valor afegit
 Marta Pallarès
16.00-20.00 h    La Seu d’Urgell en el context de muntanya. Visita a 

la Cooperativa Cadí, l’Espai Ermengol i el projecte 
Gustum

Dimecres 17 
 De les esquelles al ràfting 
 Daniel Paül 
09.30-11.30 h    El desplegament de l’activitat turística al Pirineu
 Carlos Guàrdia
12.00-14.00 h   La valorització turística dels camins tradicionals
 Carlos Guàrdia i Daniel Paül
16.00-20.00 h  La creació de nous productes turístics: l’experiència 

del Parc del Segre, del Centre BTT de la Seu i de la 
Burricleta

 
Dijous 18
 El Baridà, a cavall de dues comarques 
08.30 h    Sortida de la Seu d’Urgell en direcció al Baridà
 Roser Bombardó
09.00-10.30 h   El model de desenvolupament de Martinet i Monte-

llà (el Baridà)
 Jordi Garcia Petit 
10.30-11.30 h El rol dels parcs naturals en el desenvolupament 

local: Parc Natural Cadí-Moixeró
11.30-12.30 h Visita a l’explotació de vedella ecològica 

Ecocerdanya (Montellà)
12.30-14.00 h Visita al Parc dels Búnquers (entre Montellà i 

Martinet)
 Isidre Peláez
15.00-17.00 h Visita a l’Escola Folk del Pirineu - Tallers d’Arsèguel
 Lluís Obiols
17.00-18.30 h Nyerros i cadells: Arsèguel i el bandolerisme català 

al segle XVI
 Carles Pujol
18.30-20.00 h Projecte “Arsèguel, poble de bandolers” (Programa 

Viure al Poble)

Divendres 19
 De la muntanya artesana a la muntanya turística
 Núria Alamon
09.30-10.30 h   Empremtes del Pirineu: l’artesania com a símbol de 

territori
 Marta Pallarès i Núria Alamon
10.30-11.30 h Dinàmica de grup: Oportunitats i reptes per a la 

dinamització d’un territori
 Daniel Paül
12.00-14.00 h Conclusions

 

 

 Vull allotjar-me en el Centre Residencial i de Serveis de la Seu d’Urgell.

Marqueu els dies d’estada en el centre d’allotjament (compta des de l’hora de 
sopar fins a la de dinar de l’endemà): 
 

 
Dilluns 15

 
Dimarts 16 

 
Dimecres 17

 
Dijous 18

 
Divendres 19

 
Dissabte 20

 
Diumenge 21

 
Dilluns 22

 
Dimarts 23

 
Dimecres 24

 
Dijous 25

 
Divendres 26

      

Nombre total de nits  E

Import de l’allotjament  30,00 € x E F

Import total a ingressar (matrícula + allotjament) A/B/C/D + F 

Si ho desitgeu, i no sou estudiant de la UdL, podeu 
subscriure una assegurança voluntària “Univers Plus” per 8 €

Podeu consultar les cobertures en els webs 
http://estiu.udl.cat/  
http://www.udl.cat/serveis/patrimoni/asseg/cumlaude.html

Sí  / No   

INFORMACIÓ 
Matèria Transversal UdL 

http://estiu.udl.cat

http://www.udl.cat/serveis/estiu/Materiatransversal.html

